
                                                     
 

 
CROC #23 – find flere på lmu.dk/croc 

 

 

*CROC 
Det lyder måske som en grim plastiksandal, men det er et bibelstudie! CROC er dit redskab til – som 
krokodillekæber – at tygge dig igennem Bibelens kost.  
 
 
   
Tema-artikel 

”Den store fortælling”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”De store linjer i bibelen” 
 

 
 
 
 Check ind 
 - Runde: Fortæl en god historie fra jeres liv 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs Luk 24,13-35. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om: 

1. Hvis du sad til bords med Jesus, efter at han havde holdt bibeltime – hvad ville så 
være det vigtigste spørgsmål for dig at stille ham? 

2. Kender I til håbløshed? Hvis I har mod på det, så del med hinanden situationer, som I 
har oplevet håbløse. Har I ligesom disciplene haft en eller flere af gå med i den 
håbløse tid – eller har I gået alene med det? 

3. Har I haft situationer, hvor I efterfølgende blev klar over, at Jesus gik med jer – men 
hvor I ikke lagde mærke til det i situationen? 

 
 Oplæg 
 - Læs tema-artiklen højt. 
 - Tal om: 

1. Hvilket forhold har I til Det Gamle Testamente? 
2. Kender I nogle af de steder i Det Gamle Testamente, som taler om Jesus (jf. vers 27)? 

Del gerne et par stykker af dem med hinanden! (Hvis I ikke kender nogle steder, så 
spørg google) 

3. Hvordan ville din tro mon se ud, hvis du kun kendte Det Nye Testamente? 
4. Hvad betyder det for jer at være en del af en større historie? 

  
 Check ud 

- Runde: Hvad tager du med fra denne CROC? Skal du tage praktisk skridt inden næste gang, 
eller er der ny viden der skal bundfælde sig?  
Skal du bruge noget tid på at undersøge den historie, du er del af? Er der noget, du er blevet 
taknemmelig for, eller andet, som I kan tage med i bøn? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 
 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/de-store-linjer-i-bibelen/den-store-fortaelling

